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Κατερίνα
Στικούδη

Όλα
όσα πρέπει

να ξέρεις για 
την (πιο) ωραία 

της Τ.V.

Η Κατερίνα Στικούδη είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, παρουσιά-
στρια, μοντέλο, επιχειρηματίας και πρώην πρωταθλήτρια της κολύμβησης.

Νεανικά χρόνια
ΓΕΝΝΉΘΉΚΕ στις 16 Απριλίου 1985 στη Θεσσαλονίκη όπου και μεγάλωσε. 
Από μικρή ηλικία και για πολλά χρόνια, ασχολήθηκε με την κολύμβηση και μάλι-
στα υπήρξε αθλήτρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ, με την οποία το 2001 κατέκτησε τη 
πέμπτη θέση σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μετά το σχολείο, φοίτησε στο τμήμα 
ιατρικών εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας αλλά δεν αποφοίτησε ποτέ λόγω της 
ενασχόλησης της με το modeling και την εγκατάσταση της στην Αθήνα.

Η εμφάνιση στη showbiz
ΞΕΚΊΝΉΣΕ τη σταδιοδρομία της στον χώρο του θεάματος, το 2005, παίρνο-
ντας μέρος στα ελληνικά καλλιστεία όπου εξελέγη Μις Ελλάς. Έπειτα, εκπρο-
σώπησε τη χώρα στο διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος και ξεκίνησε να 
δουλεύει ως μοντέλο, κάνοντας κυρίως φωτογραφήσεις για περιοδικά. Τη σεζόν 
2005-2006 έκανε κάποιες εμφανίσεις στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Έρω-
τας» ενώ την ίδια σεζόν ήταν συμπαρουσιάστρια των Θέμη Μάλλη και Ελεάν-
νας Τρυφίδου στην πρωινή lifestyle εκπομπή «La Sousourela», κάνοντας έτσι το 
ντεμπούτο της ως παρουσιάστρια. Το καλοκαίρι του 2006 επιλέχθηκε από την 
ομάδα της εκπομπής Πρωινός καφές, με κεντρική παρουσιάστρια την Ελεονώρα 
Μελέτη, για την παρουσίαση της στήλης της μόδας για την τηλεοπτική σεζόν 
2006-2007. Η συνεργασία της με την εκπομπή συνεχίστηκε και για δεύτερη χρο-
νιά, για τη σεζόν 2007-2008. Παράλληλα με την παρουσία της στην εκπομπή 
«Πρωινός καφές» συμμετείχε στο βασικό καστ της οικογενειακής κωμικής σειράς 
«Τα κορίτσια του μπαμπά» στο ρόλο της Σίλιας Ροδά.
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ΤΟ 2008, έκανε ένα σύντομο πέρασμα από τη σει-
ρά του ΑΝΤ1, «Λόλα» ενώ την ίδια περίοδο ανέλα-
βε την παρουσίαση της μακροβιότερης μουσικής 
εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης του «Mega 
Star» στο Mega Channel. Παρέμεινε στο πόστο της 
παρουσιάστριας της εκπομπής για τρεις τηλεοπτικές 
σεζόν, μέχρι και το καλοκαίρι του 2011 που το κανάλι 
αποφάσισε την ολοκλήρωση της εκπομπής μετά από 
22 χρόνια μετάδοσης.

ΤΟ 2009, έκανε μια guest εμφάνιση στη σειρά του 
MEGA, «Λατρεμένοι μου γείτονες» και την ίδια χρονιά, 
κυκλοφόρησε το πρώτο της κομμάτι, με τίτλο «Τώρα» 
σε συνεργασία με το συγκρότημα LAVA, όπου έκαναν 
και καλοκαιρινή περιοδεία. Τη σεζόν 2009-2010, πέρα 
από την παρουσίαση του Mega Star για 2η σεζόν, ανέ-
λαβε μαζί με τον Κώστα Φραγκολιά τη παρουσίαση 
του «Guinness World Record Show» για τα γυρίσματα 
του οποίου ταξίδεψαν στο Μιλάνο όπου έλαβαν μέ-
ρος οι δοκιμασίες των διαγωνιζόμενων του show. 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2010, έκανε guest εμφανίσεις στις 
κωμικές σειρές «Η Πολυκατοικία», «Μίλα μου βρώ-
μικα» & «Μ+Μ», ενώ έκανε το κινηματογραφικό της 
ντεμπούτο στην ταινία «Σούλα Έλα Ξανά». Ακόμη 
συμμετείχε στη κριτική επιτροπή του διαγωνισμού 
«Playmate Of The Year» και κυκλοφόρησε το δεύ-
τερο της κομμάτι, «Εμμονή» σε συνεργασία με τους 
NEBMA. Επίσης, ακολούθησε η καλοκαιρινή περιο-
δεία NEBMA Feat. Κατερίνα Στικούδη Summer Tour.

ΤΉ ΣΕΖΟΝ 2010-2011 συμμετείχε ως διαγωνι-
ζόμενη στο μουσικό σόου «Just the 2 Of Us», όπου 
κατέκτησε την ένατη θέση κι έπειτα, το 2011, πα-
ρουσίασε τον διαγωνισμό ομορφιάς «Playmate Of 
The Year» στο Star Channel, ενώ έκανε ένα guest 
στο δεύτερο κύκλο της καθημερινής σειράς «Η Ζωή 
της Άλλης» και κυκλοφόρησε δύο τραγούδια, «6 
Εκατομμύρια» και «Η Μουσική Μου» καθώς και το 
πρώτο της δισκογραφικό άλμπουμ.

ΤΟ 2012, κυκλοφόρησε πέντε τραγούδια. Τα «Σε-
νάριο», «Μη», «OK (Δεν Τρέχει Τίποτα)», «Απ’ Την 
Αρχή» και «Σαν Να Μην Υπάρχω», έκανε καλοκαι-
ρινή περιοδεία και live εμφανίσεις στο νυχτερινό 
κέντρο Θέα με τους Νίκο Οικονομόπουλο και Έλλη 
Κοκκίνου. Τη χειμερινή σεζόν 2012-13 ακολούθησαν 
εμφανίσεις στο club Fever με τους Νίκο Οικονομό-
πουλο και Σταμάτη Γονίδη. Το 2013, κυκλοφόρησε το 
δεύτερο της άλμπουμ, με τίτλο «Η Γεύση Της Ζωής 
Μου» καθώς και τα τραγούδια «Ψηλά Τακούνια», 
«Μίλια Μακριά» και «Με Ένα Σου Φιλί» ενώ έκανε 
εμφανίσεις στο μαγαζί Fix Live με τους Νίκο Οικο-
νομόπουλο, Μέλιsses και Μαρία Εγγλέζου αλλά και 
καλοκαιρινή σόλο περιοδεία.

ΤΉ ΣΕΖΟΝ 2013-2014 συμμετείχε στο ελληνικό 
σόου «Dancing with the Stars», όπου κατέκτησε τη 
δεύτερη θέση και παράλληλα έκανε εμφανίσεις στο 
νυχτερινό κέντρο VOX με τους Πάνο Καλίδη, Χρήστο 
Χολίδη και Χρύσπα. Το 2014, κυκλοφόρησε τα τρα-
γούδια «Σ’ Ένα Όνειρο», «Η Γεύση Της Ζωής Μου» και 
«Τατουάζ», έκανε εμφανίσεις στο Astra Live με τους 
Πάνο Καλίδη και Ηλία Βρεττό αλλά και ένα guest 
στη σειρά «Το σόι σου».

ΤΟ 2015, κυκλοφόρησε το τρίτο της άλμπουμ, 
«Cliche» μαζί με τα τραγούδια «Συννεφιά», «Θα σου 
περάσει» με τους NEBMA και το ομώνυμο «Cliche». 
Επίσης, έκανε live εμφανίσεις στο Dammes με τον 
Κώστα Δόξα και καλοκαιρινή περιοδεία. Τη χειμερινή 
σεζόν 2015-16 έκανε εμφανίσεις στο Fix Live με τους 
Σταμάτη Γονίδη και Γιώργο Τσαλίκη ενώ το 2016 κυ-
κλοφόρησε έξι τραγούδια. Τα «Voices», «I Like The 
Way», «Φυλαχτό», «Πιράνχας» με τον TNS, «Οξυγό-
νο» με τη Naya και «Κοκομπλόκο» με τον Νίκο Μου-
τσινά, στα πλαίσια της ομώνυμης παράστασης του.

ΤΟ 2017, κυκλοφόρησε τα τραγούδια «Ρετρό» και 
«Κάνω Ότι Δε Βλέπω», έκανε εμφανίσεις στο Fix Live 
με τους Αντύπα και Ανδρέα Στάμο, καλοκαιρινή σόλο 
περιοδεία και έπαιξε στη ταινία «Ο Θησαυρός» ως 
Σάρον-Χάιδω Μανωλάκου. Το 2018, κυκλοφόρησε 
τα τραγούδια «Ενθάδε Κείται», «Μη Βιαστείς Να Με-
γαλώσεις», «Botox», «16 Απρίλη», «Κάρμα» και «Απ’ 
Το Τίποτα», όλα μαζί με videoclips, το τέταρτο της 
άλμπουμ, με τίτλο «Sountrack» και έπαιξε στη ταινία 
«Μαζί τα φάγαμε» ως Μαργαρίτα.

ΤΟ 2019, κυκλοφόρησε το τραγούδι «Από Μια 
Άλλη Εποχή». Παράλληλα συμμετείχε ως διαγωνι-
ζόμενη στον πέμπτο κύκλο του show μεταμφιέσεων 
«Your Face Sounds Familiar» στον ANT1 όπου κατέ-
κτησε τη δεύτερη θέση. Ακόμη έκανε μία έκτακτη εμ-
φάνιση στην κωμική σειρά «Πέτα τη Φριτέζα». Από 
τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους μέχρι σήμερα έχει 
ένα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο καστ 
της κωμικής σειράς «Αν Ήμουν Πλούσιος», σε σκη-
νοθεσία Στράτου Μαρκίδη, υποδυομένη την Φρόσω. 
Τον Οκτώβριο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με 
την δισκογραφική εταιρία Minos EMI ενώ τον Νοέμ-
βριο κυκλοφόρησε το νέο της κομμάτι με τίτλο «Το 
ξέραμε και οι δυο».

ΤΟΝ ΊΑΝΟΥΑΡΊΟ ΤΟΥ 2020, επέστρεψε τηλε-
οπτικά ως παρουσιάστρια, αναλαμβάνοντας τον τρίτο 
κύκλο του show μόδας «My Style Rocks» στον ΣΚΑΪ.

ΤΟ 2009 ξεκίνησε τη σχέση της με τον DJ και μουσι-
κό επιμελητή του συγκροτήματος ΝΕΒΜΑ, Βαγγέλη 
Σερίφη (γνωστό και ως DJ Rico). Στις 25 Αυγούστου 
2018 παντρεύτηκαν στη Θεσπρωτία.
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Ο Bioplacenta Super Boost 
Face Serum είναι ένας κρε-
μώδης ορός προσώπου με 
bioplacenta(βιοπλακούντα), βιο-
τεχνολογικό συνεργιστικό μίγμα 
5 πεπτιδίων, αμινοξέος και βιταμί-
νης B9, συστατικά με αντιρυτιδι-
κές και αντιγηραντικές ιδιότητες. 
Τα εκχυλίσματα ελίχρυσου και 
μαργαρίτας χαρίζουν λάμψη, ενώ 
το BioMarine active βοηθά στη 
σύσφιξη και την ανόρθωση του 
oval του προσώπου.

Ο Alpine Elixir Face Serum 
είναι ένας κρεμώδης ορός προ-
σώπου με τρεις τύπους βλαστο-
κυττάρων. Αλπικό τριαντάφυλ-
λο, ανθός saponaria pumila και 
edelweiss, φυτά που χάρη στη 
μοναδική σύνθεσή τους είναι 
πολύ ανθεκτικά σε ακραίες καιρι-
κές συνθήκες. Τα αλπικά βλαστο-
κύτταρα προσφέρουν στο δέρμα, 
εξαιρετικές αντιγηραντικές ιδι-
ότητες. Το αλπικό ρόδο ενισχύει 
την προστασία του επιδερμικού 
φραγμού, το Saponaria pumila 
αναζωογονεί το δέρμα ενώ το 
edelweiss δημιουργεί έντονη αί-
σθηση τόνωσης και σύσφιξης της 
επιδερμίδας με παράλληλη μείω-
ση της εμφάνισης των ρυτίδων.     

Τα ελληνικά 
καλλυντικά Dalon 
Cosmetics θέλοντας 
να δημιουργήσουν 
μια πλήρη σειρά 
ορών περιποίησης 
προσώπου, και μετά 
από τον Hyaluronic 
Complex Face Serum, 
τον Snail Face Serum, 
τον Dark Circle Eye 
Serum, παρουσιάζουν 
δυο καινοτόμους, 
αποτελεσματικούς 
ορούς αντιγήρανσης 
και σύσφιξης: 
τον Bioplacenta Su-
per Boost Face Serum 
& τον Alpine Elixir 
Face Serum

Νέοι οροί
ενυδάτωσης και αντιγήρανσης                                             
από τα Dalon Cosmetics

Τα καλλυντικά Dalon Cosmetics περήφανα προτεί-
νουν ορούς δραστικούς με υψηλά standards συστα-
τικών καλύπτοντας κάθε ανάγκη της γυναικείας πε-
ριποίησης. Οι οροί είναι κατάλληλοι για κάθε τύπο 
δέρματος και είναι δερματολογικά ελεγμένοι. Θα τους 
βρείτε σε καταστήματα καλλυντικών και σε eshops.
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Λαμπερά, υγιή και δυνατά μαλλιά και αυτή η μοναδική αίσθηση περιποίησης 
και αυτοπεποίθησης σα να βγήκατε μόλις από το κομμωτήριο! Ένα υπέροχο συ-
ναίσθημα και η επαγγελματική φροντίδα, που το Syoss σας προσφέρει καθημε-
ρινά εδώ και 10 χρόνια!

ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥ SYOSS, εδώ και 10 χρόνια, είναι να σας προσφέρει την 
επαγγελματική περιποίηση που σας αξίζει. Με πάνω από 40 χρόνια εξειδίκευσης 
στην περιποίηση των μαλλιών, έρχεται πιο ανανεωμένo από ποτέ, προσφέροντάς 
σας ακόμα πιο ενισχυμένη και αποτελεσματική φροντίδα. Νέα εντυπωσιακή εικό-
να και νέες φόρμουλες, που με την πάντα επαγγελματική ποιότητα, συνδυάζουν 
τη σημαντική για τα μαλλιά τεχνολογία Amino Complex, με φυσικά συστατικά, για 
πιο δυνατά και υγιή μαλλιά!

ΤΟ ΝΕΟ SYOSS θα σας χαρίσει ακόμα πιο δυνατά και εντυπωσιακά μαλλιά 
που τραβούν τα βλέμματα! Μοναδικός συνδυασμός τεχνολογίας και φύσης, σας 
προσφέρουν μια υπέροχη εμπειρία περιποίησης. Η αξία της επαγγελματικής 
απόδοσης αντικατοπτρίζεται ολιστικά στο επαναλανσάρισμα της αγαπημένης 
μάρκας περιποίησης μαλλιών Syoss, με Νέες Φόρμουλες, σχεδιασμένες για κάθε 
τύπο μαλλιών, που περιέχουν συστατικά έως και 96% φυσικής προέλευσης και 
νέο εντυπωσιακό design.

MΕ ΠΊΣΤΉ ΚΑΊ ΑΦΟΣΊΩΣΉ στη δέσμευση της Henkel για βιωσιμότητα, και 
σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πλανήτη, το Νέο Syoss, έρχεται 
με 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες, από έως και 98% ανακυκλωμένα υλικά.

Syoss
ΝΕΟ

για δυνατά
και εντυπωσιακά

μαλλιά
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Εκεί όπου η απλότητα συναντά την ποιότητα
ΜΕΓΑΛΉ ΠΡΟΣΟΧΉ ΔΟΘΉΚΕ ΣΤΉΝ ΠΟΊΟΤΉΤΑ των εγκαταστάσε-
ων και των υπηρεσιών. Τα περισσότερα δωμάτια έχουν φυσικό ξύλο με μπαλκόνι 
ή παράθυρο . Η σιακόσμηση είναι μοντέρνα και σίγουρα θα νιώσετε σαν το σπίτι 
σας. Όλα τα παραπάνω, μα πιο πολύ η ομάδα του White Hills, θα σας χαρίσουν μια 
αξέχαστη και ποιοτική διαμονή.

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΊΩΝ κυμαίνεται μεταξύ 12-16τ.μ. και προ-
σφέρεται για διαμονή 1-2 ή περισσότερες νύχτες. Τα περισσότερα δωμάτια έχουν 
μπαλκόνι ενώ ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει να διαμείνει σε παραδοσιακό ή 
μοντέρνο. Στα δωμάτια σε παραδοσιακό στυλ, κυριαρχούν οι ζεστές αποχρώσεις 
και η χειροποίητη διακόσμηση, στοιχεία που εμπνέουν ηρεμία και ξεκούραση. Στα 
δωμάτια σε μοντέρνο στυλ, η παλέτα χρωμάτων σε συνδυασμό με την λιτή δια-
κόσμηση ξεκουράζουν μυαλό και σώμα.

Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο «White Hills» που βρίσκεται στο κέντρο της γρα-
φικής Αράχωβας, άνοιξε τις πόρτες του στις 20 Δεκεμβρίου του 2019. Αποτε-
λείται από 15 δωμάτια, δίκλινα και τρίκλινα που παρέχουν όλες τις ανέσεις που 
περιμένει κάποιος από ένα ξενοδοχείο. 

White 
H i l l s Stone Suites

Πλούταρχου 0, Αράχωβα, Τ.Κ 32004
(+30) 6936190691, (+30) 6980314750, (+30) 2267031175, (+30) 6945374674

whitehillstone@gmail.com | www.whitehills.gr
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Το opening ενός 
νέου καταστήματος 
ανακοίνωσε η εται-
ρεία Ralph Lauren 
Corporation στην 
καρδιά της Αθήνας. 
Το νέο κατάστημα 
ακολουθεί πιστά το 
κλασικό και ταυτό-
χρονα εμπνευσμένο 
αμερικανικό στυλ της 
Polo Ralph Lauren, 
για το οποίο είναι 
πλέον αναγνωρίσιμη 
σε ολόκληρο τον κό-
σμο. Στον ιδιαίτερο 
χώρο των 135 τετρα-
γωνικών μέτρων του, 
θα φιλοξενεί τόσο τις 
γυναικείες όσο και τις 
ανδρικές συλλογές 
του brand.

Ο ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΤΟΥ παντρεύει αρχετυπικά 
κολλεγιακά στοιχεία με την αίσθηση της φύσης. 
Το ρουστίκ δρύινο δάπεδο και η ξύλινη επένδυση 
στους τοίχους συνδυάζονται με ράφια και τραπέζια 
σε vintage στυλ, καθώς και μια μίξη ετερόκλητων 
έργων τέχνης και διακοσμητικών στοιχείων. Με 
μοντέρνο και δυναμικό χαρακτήρα η αισθητική του 
χώρου αντικατοπτρίζει ιδανικά τη φιλοσοφία του 
brand σε έναν φιλόξενο χώρο.

Η νέα boutique
του οίκου Ralph Lauren
στην καρδιά
της Αθήνας 
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Η Nissan βάλθηκε να ξεσηκώσει τους φανατικούς petrolheads παρουσιά-
ζοντας στην έδρα της στην Ιαπωνία το πρωτότυπο Ζ proto, ένα σπορ κουπέ που 
ενσωματώνει πολλά στοιχεία του ένδοξου παρελθόντος της μάρκας προϊδεάζο-
ντας συγχρόνως το κοινό για τις μελλοντικές διαθέσεις της ιαπωνικής φίρμας 
στην κατηγορία. 

Γεννημένο με την έμπνευση της ομάδας σχεδιασμού στη χώρα του ανατέλλοντος 
ηλίου, το Z Proto διαθέτει ένα νέο, ελκυστικό εξωτερικό σχεδιασμό με σιλουέτα 
που παραπέμπει με σεβασμό στο αρχικό μοντέλο διαθέτοντας για την περίσταση 
ένα λαμπερό κίτρινο χρώμα, σε συνδυασμό με μαύρη οροφή, ως φόρο τιμής στο 
δημοφιλές χρώμα τόσο της πρώτης γενιάς Z, όσο και του 300 ZX.

Το σχήμα του ρύγχους και οι κεκλιμένοι προβολείς LED σε σχήμα δακρύων υπεν-
θυμίζουν με τρόπο αμφίσημο το αρχικό Z. Οι διαστάσεις της ορθογώνιας μάσκας 
είναι παρόμοιες με το τρέχον μοντέλο με την προσθήκη οβάλ πτερυγίων στις γρί-
λιες, που  προσφέρουν μια ανανεωμένη μοντέρνα εμφάνιση. Το όλο αποτέλεσμα  
αποπνέει μια σπορ και κομψή αίσθηση.

Προς το παρόν η Nissan δεν δίνει στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία που να 
αφορούν τον κινητήρα του Z Proto Ωστόσο, στις επίσημες αναφορές της κάνει 
λόγο για έναν «ισχυρό V6 κάτω από το εμπρός» καπό, ο οποίος συνδυάζεται, σε 
αντιδιαστολή από τις τάσεις της αγοράς, με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Ηyundai i20

Nissan Z Proto
Ματιές στο μέλλον

Το καλύτερο Hyundai i20 
που δημιουργήθηκε ποτέ

Κομψό και εντυπωσιακό, το νέο i20 ήρθε να ταράξει τα νερά της κατηγορί-
ας με μία αισθησιακή, σπορ σχεδίαση. Φαρδύτερο, μεγαλύτερο και με χαμηλότε-
ρη οροφή από τον προκάτοχό του, αποτελεί το πρώτο αυτοκίνητο στην Ευρώπη 
που είναι εμπνευσμένο από τη σχεδιαστική φιλοσοφία Sensuous Sportiness της 
Hyundai – ένας αρμονικός συνδυασμός ζωηρών αναλογιών, στυλ και τεχνολογίας.

Η έκδοση του νέου Hyundai  i20 με τον κινητήρα των 1,2 λίτρων έχει τιμή εκκί-
νησης τα 12.990€. Οι χειροκίνητες και αυτόματες εκδόσεις με τον 1.000άρη κι-
νητήρα των 100 ίππων εκκινούν από τα 13.990€ και 16.190€ (αντίστοιχα, εκείνες 
με το mild hybrid σύστημα από 15.790€ και 16.890€). Τέλος, οι εκδόσεις των 120 
ίππων με mild hybrid σύστημα έχουν αφετηρία, στις χειροκίνητες και αυτόματες 
εκδόσεις, τα 16.490€ και 17.590€.
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Με τη σειρά NIVEA MEN
Sensitive, όλοι οι άνδρες
μπορούν να είναι 100% έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουν τις καθημερινές 
τους προκλήσεις, εντός και εκτός 
γηπέδων, με 0% ερεθισμούς.

Η σειρά NIVEA MEN 
Sensitive δημιουργήθηκε για 
εσένα που έχεις τη δύναμη να δεί-
ξεις την ευαίσθητη πλευρά σου. 

Και να τη φροντίσεις!

Ανακαλύψτε τα προϊόντα της σει-
ράς NIVEA MEN Sensitive: 

Gel ξυρίσματος NIVEA MEN 
Sensitive, για ένα βαθύ και ευ-
χάριστο ξύρισμα που αφήνει την 
ευαίσθητη επιδερμίδα σας περι-
ποιημένη, με υγιή εμφάνιση.

Το NIVEA MEN Sensitive 
Skin & Stubble After Shave 
Balm είναι το 2 σε 1 προϊόν που 
χρειάζεστε: ανακουφίζει άμεσα 
την ερεθισμένη επιδερμίδα και 
μαλακώνει τα κοντά γένια.

Η κρέμα προσώπου NIVEA 
MEN Sensitive, ενυδατώνει 
την επιδερμίδα σας για 48 ώρες 
και προσφέρει άμεση ανακούφιση 
από τους ερεθισμούς. Απορροφά-
ται γρήγορα και δεν αφήνει αίσθη-
ση λιπαρότητας.

Η σειρά NIVEA MEN 
Sensitive με αφορμή 
τη μακρόχρονη και πολύ 
επιτυχημένη συνεργασία 
με τη Real Madrid CF,
σας προετοιμάζει 
κατάλληλα για τις 
φετινές αναμετρήσεις
και όχι μόνο!

NIVEA MEN Sensitive
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Ποια λέξη τελικά υπερίσχυσε τον τελευταίο ένα χρόνο, καραντίνα ή κορωνο-
ϊός; Ξεκινήσαμε σωστά, υπάκουα ώστε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε 
την πανδημία, κλειστήκαμε, πειθαρχήσαμε και νικήσαμε. Νομίζεις! Το φθινόπω-
ρο ήρθε για να μας θυμίσει ότι η χαλαρότητα του καλοκαιριού έχει συνέπειες. 
Έτσι ανακοινώνονται τα νέα μέτρα, υποχρεωτική μάσκα σε όλους τους χώρους, 
τηλεργασία σε πολύ μεγάλο βαθμό, απομακρυσμένη εκπαίδευση, υποχρεωτικό 
κλείσιμο της εστίασης, των γυμναστηρίων, των παιδότοπων.

ΑΊΣΊΩΣ ΥΠΟΔΕΧΕΣΑΊ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΉ με φαβορί και σύμμαχο τον 
κωδικό 6 και αφού έκανες Χριστούγεννα με την οικογένειά σου μόνο - στην καλύ-
τερη των περιπτώσεων - στην χειρότερη μόνος-η. Άλλαξες τον χρόνο στα μπαλ-
κόνια, στις ταράτσες κατόπιν συστάσεως κερδίζοντας τα χαμηλά ποσοστά των 
κρουσμάτων. Βγήκες νικητής για 2η φορά, πάλι νομίζεις!

ΉΡΘΕ ΚΑΊ ΤΟ 3ο ΚΥΜΑ και κρατάμε μικρό καλάθι για το 4ο. Μέσα σε όλα 
αυτά μην ξεχνάς πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και 
όχι στην κατοχή! Ναι τυχεροί, γιατί έχουμε στα πόδια μας τον κόσμο όλο. Φυσικά 
το διαδίκτυο!

(Σελίδες ημερολογίου από την Άννα Κ.)

Διαδίκτυο 
ένας «φίλος» για όλα 
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ΚΑΊ ΕΝΩ ΤΡΊΓΥΡΩ ΣΟΥ το μόνο που ακούς είναι κρούσματα, δια-σωληνω-
μένους, υποχρεώσεις , τεστ μοριακό, τεστ rapid, ατελείωτους καβγάδες, ομολο-
γείς στον εαυτό σου ευτυχής που έχω το διαδίκτυο, να ξεχαστώ, να ξεδώσω, να 
ψωνίσω, να ανασάνω. 

ΒΕΒΑΊΑ ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ, για τους περισσότερους τα ψώνια έχουν 
πλάκα δια ζώσης. Άλλο να το δεις, να το πιάσεις, να ταλαιπωρήσεις και λίγο την 
πωλήτρια και το κυριότερο να το δοκιμάσεις επάνω σου. Γιατί στο κάτω – κάτω 
άλλο να το φοράς και άλλο να σε φοράει.

Τι αναζητάς στην 
καθημερινότητά σου; 

Ο πειρασμός όμως του διαδικτύου είναι ακαταμάχητος και 
κυρίως είναι εθισμός άλλα όχι απαραίτητα για όλους. 

Νέα, fake news, gossip, γνωριμίες, φίλους, παι-
χνίδι, ταινία, φαγητό, καφέ, πληρωμή λογαρια-
σμών, ψώνια; Τα πάντα όλα!

Γιατί προβάλλονται τα προϊόντα σωστά φωτογραφημένα με δελεαστικά μοντέλα 
και το μάτι εύκολα εθίζετε στο μαγικό κόσμο των ωραίων εικόνων. Το έχουν πει 
χιλιάδες χρόνια οι Κινέζοι άλλωστε «Μια εικόνα χίλιες λέξεις». 

ΤΩΡΑ ΟΤΑΝ ΑΓΑΠΉΜΕΝΕ-Ή ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ-ΡΊΑ επιλέξεις την 
αγορά σου, βεβαιωθείς για την επιλογή σου και κάνεις προσθήκη στο καλάθι 
αλλά δεν μείνεις ευχαριστημένος, ας είναι καλά τα courier! Για να είμαστε από-
λυτα ειλικρινείς όλα τα site δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ποιότητες που φα-
ντάζεσαι, ούτε στο μέγεθος που παρέλειψες να δοκιμάσεις και η τιμή τους δεν 
φαντάζει τόσο οικονομική όσο διαφημίζουν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που όλο 
το delivery κυρίως του φαγητού να παραβγαίνει με το παιχνίδι των προσφορών.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΟ ΦΑΓΉΤΟ από γευ-
στική απόλαυση μετατράπηκε σε παιχνί-
δι τιμών και προσφορών; Μήπως τελικά 
το ζητούμενο στο διαδίκτυο δεν είναι τι 
διαλέγουμε αλλά τι μας προσφέρουν 
από ποιότητα, γεύση, επίγνωση; Όπως 
μας εκμυστηρεύτηκε ένας γιατρός, επι-
λέγουμε γιατρό από το διαδίκτυο. Πόσο 
θα πρόσβαλλε άραγε αυτό τον Ιππο-
κράτη; Και τώρα με συγχωρείτε θα σας 
αφήσω γιατί μου χτυπάνε το κουδούνι , 
μάλλον είναι το courier!
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Καλοκαιρινές
προτάσεις
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ     ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
3D ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΟΥΤΙΑΣΤΑ     ΓΡΑΜΜΑΤΑ PLEXI GLASS

ΒΙΤΡΙΝΕΣ     ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ     ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ     

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ STAND     ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ
ΚΟΠΕΣ – XAΡΑΞΗ CNC / LASER     ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Α ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΤΡΗΤΟ (ONE WAY)
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ Ή ΜΟΥΣΑΜΑ 

12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας προτείνουμε
τις κατάλληλες λύσεις για το έργο σας!

www.exposticker.gr
E-mail: info@exposticker.gr

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ
6974 114 163

Το Παραδοσιακό Οινοπαντοπωλείο μας «Το Ελληνικόν» έχει ήδη συμπληρώσει 7 χρόνια 
παρουσίας στη γειτονιά μας. Χάρη στην εμπιστοσύνη και την προτίμηση των πελατών μας, το 
μπακαλικάκι μας, έγινε αναγνωρίσιμο και γρήγορα έγινε σημείο αναφοράς στη γειτονιά μας 
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Συνεχίζουμε, με δύναμη την εμπιστοσύνη σας και την αναγνώρισή σας, αλλά και την δική μας 
αγάπη, για το παλιό, το παραδοσιακό, το ποιοτικό, το γνήσιο και το αυθεντικό, να ψάχνουμε σε 
όλη την Ελλάδα, για νέα ποιοτικά προϊόντα. Θα είμαστε πάντα εδώ για να σας προσφέρουμε 
τα καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες δυνατές τιμές.

Στο μπακαλικάκι μας, θα βρείτε, πολλά παραδοσιακά ποιοτικά προϊόντα, χύμα και τυποποιη-
μένα που δεν θα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, 
σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 

Και θα είμαστε εδώ, πάντα με σεβασμό στον πελάτη, 
και θα σας ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη και την 
προτίμησή σας που δείχνετε στο μπακαλικάκι μας.

Παραδοσιακό Οινοπαντοπωλείο 
«Το Ελληνικόν»

 Παραδοσιακό Οινοπαντοπωλείο
«Το Ελληνικόν»

Φυλής 183, Αθήνα • τηλ. 213 0313574
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333η δίαιτα
των

ωρών

Τα μεγάλα αστέρια του Αμερικάνικου Κινηματογρά-
φου που δεν μπορούν να υιοθετήσουν μόνιμα ένα 
σωστό πρόγραμμα διατροφής διαλέγουν την εύκολη 
λύση της δίαιτας express των 3 ωρών που συνδυάζει 
την άμεση απώλεια βάρους με την κατανάλωση κάθε 
είδους λιχουδιάς με μοναδικό περιορισμό τις ώρες κα-
τανάλωσης! Διαβάστε τις οδηγίες για την τελευταία 
τάση διατροφής του Hollywood!

Πως γίνεται; 
Δεν υπάρχει ούτε ειδικό διαιτολόγιο, ούτε λίστα με 
τροφές που επιτρέπονται και απαγορεύονται. Τρώτε 
κάθε τρεις ώρες και επιλέγετε εσείς τα φαγητά που 
θα συμπεριλάβετε. Αν και υπάρχει αυτή η ελευθερία 
στο είδος και στην ποσότητα των γευμάτων εσείς  πά-
ντως μην το παρακάνετε. Φάτε ότι θέλετε αλλά χωρίς 
υπερβολές!

Αυτή η δίαιτα θα 
μπορούσε να ονομάζεται 

και… κάντε κάτι να βγω 
αδύνατη στο κόκκινο 

χαλί των Oscar!

Μένετε πιστοί στο πρόγραμμα μέχρι να 
φτάσετε στην επιθυμητή απώλεια κιλών

Η «εναλλακτική» και σίγουρα απολαυστικότατη θε-
ωρία της δίαιτας επιτρέπει την κατανάλωση όλων 
των τροφών ακόμα και των φαστ φουντ (πίτσα, χά-
μπουργκερ κλπ.) αλλά θέτει ως αυστηρό όριο την κα-
τανάλωση αυτών ανά 3 ώρες και σε συγκεκριμένες 
μερίδες. Και αν αναρωτιέστε πως είναι δυνατόν να χά-
σετε έτσι κιλά, υπάρχει και επιστημονική εξήγηση: Με 
την κατανάλωση τροφής, αυστηρά κάθε τρεις ώρες, 
ενεργοποιείται ο μεταβολισμός και γίνεται καύση του 
λίπους, ξεκινώντας πρώτα από το λίπος της κοιλιάς. 
Είναι αποτελεσματική γιατί ουσιαστικά πρόκειται για 
μια ολιγοθερμιδική δίαιτα. Η δίαιτα των 3 ωρών δεν 
απαιτεί την καταμέτρηση θερμίδων και στηρίζει την 
θεωρία ότι η κατανάλωση πολλών, μικρών γευμάτων 
είναι μια στρατηγική αδυνατίσματος. Αν η συγκεκρι-
μένη ιδέα αδυνατίσματος σας άρεσε και σκέφτεστε 
να την ξεκινήσετε θυμηθείτε ότι πρέπει να είστε πολύ 
τυπικοί στην όρεξη για φαγητό. Η καθυστέρηση πάνω 
από είκοσι λεπτά του προκαθορισμένου γεύματος θα 
βάλει τον οργανισμό στη διαδικασία να κάψει μυϊκό 
ιστό και όχι λίπος.

ΠΡΩΊ: καφέ ή τσάι σκέτο
 ½ γκρέιπφρουτ ή 120 γραμ. 
 χυμό από γκρέιπφρουτ
 1 φέτα ψωμί του τοστ
 1 κουτ. σουπ. φυστικοβούτυρο

ΜΕΣΉΜΕΡΊ: ½ κούπα τόνο ή 1 φέτα τυρί
 1 φέτα ψωμί του τοστ
 καφέ ή τσάι σκέτο

ΒΡΑΔΥ: 2 λεπτές φέτες κρέας
 περίπου 90 γραμμ.
 (σε οποιαδήποτε μορφή)
 1 κούπα φρέσκα φασολάκια
 1 μικρό μήλο
 1 κούπα παγωτό βανίλια 

ΠΡΩΊ: καφέ ή τσάι σκέτο
 1 αβγό (βραστό κατά
 προτίμηση)
 1 φέτα ψωμί του τοστ
 ½ μπανάνα

ΜΕΣΉΜΕΡΊ: 1 κούπα cottage τυρί
 ή ½ κούπα τόνο
 5 παξιμάδια αλμυρά
 Καφέ ή τσάι σκέτο

ΒΡΑΔΥ: 1 ή 2 hot – dogs 
 1 κούπα μπρόκολο ή λάχανο
 ½ κούπα καρότα 
 ½ μπανάνα
 1 κούπα παγωτό βανίλια

ΠΡΩΊ: καφέ ή τσάι
 5 παξιμάδια αλμυρά
 1 φέτα τυρί τσένταρ
 1 μικρό μήλο

ΜΕΣΉΜΕΡΊ: 1 αβγό βραστό
 1 φέτα ψωμί του τοστ
 Καφέ ή τσάι

ΒΡΑΔΥ: 1 κούπα τόνο
 1 κούπα καρότα ή παντζάρια
 1 κούπα κουνουπίδι
 ή πράσινα λαχανικά
 1 κούπα πεπόνι
 ½ κούπα παγωτό βανίλια

2η  
μέ

ρα
3η  

μέ
ρα

1η  
μέ

ρα

Ε Λ Ε ΥΘ Ε Ρ Ο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

δίαιτας
ημερών3

Με λίγα λόγια:
Το διατροφικό πρόγραμμα διαρκεί ένα 
μήνα. Ακολουθήστε το διαμορφωμένο 
διαιτολόγιο για 3 μέρες την εβδομά-
δας ενώ τις υπόλοιπες 4 μέρες φάτε 
ότι θέλετε χωρίς υπερβολές! Κάθε 
εβδομάδα χάνετε 3 με 3,5 κιλά. Αφού 
ολοκληρώσετε 4 ημέρες κανονικής δι-
ατροφής επιστρέψτε στο διαμορφω-
μένου μενού των 3 ημερών. Μείνετε 
πιστοί στο παρακάτω πρόγραμμα για 
ένα μήνα 

Α Ν Α Μ Ε ΝΟΜ Ε Ν Ή
ΑΠΩΛΕΊΑ ΒΑΡΟΥΣ: 

Με το πρόγραμμα αυτό
μπορείτε να χάσετε μέχρι

13 κιλά σ’ ένα μήνα 

Πως ξεκίνησαν όλα;
Πριν γίνει της μόδα διεθνές star 
system η συγκεκριμένη δίαιτα αποτε-
λούσε πρόγραμμα διατροφής που χρη-
σιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται από 
την καρδιολογική κλινική Birmingham 
Alabama. Το διαιτολόγιο το υιοθετού-
σαν οι ασθενείς που έπρεπε να χάσουν 
βάρος γρήγορα ώστε να υποβληθούν 
σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς. Η 
ιατρική του προϋπηρεσία, κάνει τη δια-
τροφική αξία και αποτελεσματικότητά 
του ιδανική για όλους και αναμφισβή-
τητα πρόκειται για μία από τις ασφα-
λέστερες δίαιτες. Δοκιμάστε την!
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Ο κύριος Didot καλωσορίζει τους φίλους του σε ένα υπέροχο νεοκλασικό 
Αθηναϊκό σπίτι των αρχών του 20ου αιώνα, στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολω-
νάκι. Έχουν περάσει ήδη 50 χρόνια, από τότε που ο Τζων Λένον και η Γιόκο Όνο 
φιλοξενήθηκαν στο σπίτι αυτό, σε μία ινκόγκνιτο επίσκεψή τους στην πόλη.

ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΕΠΊΣΤΉΜΊΟ, περιτριγυρι-
σμένο από θέατρα, μουσεία, εκδοτικούς οίκους και ιστορικά βιβλιοπωλεία, αλλά 
και αναρίθμητα καφέ, μπαρ, εστιατόρια και boutique των μεγαλύτερων οίκων 
μόδας, το σπίτι του κύριου Didot αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για να νιώσει ο φι-
λοξενούμενός του τον παλμό αυτής της υπέροχης, ζωντανής πόλης, αλλά και να 
βιώσει το άγγιγμα του ιστορικού της μεγαλείου.

ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΊΝΕΛΊΕΣ αναδεικνύουν και συ-
μπληρώνουν με σεβασμό τον νεοκλασσικισμό του κτιρίου, αποτυπώνοντας την 
πολυδιάστατη ψυχή της Αθήνας, στο εσωτερικό του σπιτιού.

ΔΊΑΚΡΊΤΊΚΉ ΠΟΛΥΤΕΛΕΊΑ , σπιτική ατμόσφαιρα, φυσικά υλικά και κατα-
πράσινα φυτά συνθέτουν την αισθητική των χώρων, προσφέροντας μία πολιτι-
στική εμπειρία κατοίκησης.

Επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας φιλοξενή-
σουμε στην επόμενη επίσκεψή σας στην Αθήνα, 
ή απλώς για να μοιραστείτε μαζί μας τις εντυ-
πώσεις σας από την πρόσφατη διαμονή σας στο 
Monsieur Didot – The Residence – Athens.

Κρατήσεις:
(+30) 210.36.37.625,
(+30) 210.36.38.104,
(+30) 694.894.9185
Σίνα 48, Αθήνα

Monsieur Didot
The Residence – Athens

Ο κύριος Didot μας καλεί να αγαπήσουμε 
την Αθήνα, όσο την αγάπησε κι εκείνος!

Γραφεία Λιοσίων 188, Αθήνα  - Τ. 210 8323 801 -  Κ. 6936 915 800
 www.mcars.gr -  E-mail: info@mcars.gr

Μιχαλόπουλος

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  Ανταλλαγές - Εισαγωγές 
Βενζινοκίνητα  - Diesel - Υγραεριοκίνητα

Γραφεία: Λιοσίων 188, Αθήνα  - Τ. 210 8323 801 -  Κ. 6936 915 800

 www.metavivasi.gr -  E-mail: info@metavivasi.gr

Σας προτείνουμε μεταχειρισμένα και αξιόπιστα αυτοκίνητα  
σε άριστη κατάσταση με εγγύηση και χαμηλή τιμή.

|ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ| 

|DIESEL|

|ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ|

Μιχαλόπουλος  
Λιοσίων 188, Αθήνα  
Τηλ. 210 83 23 801
Κιν.: 6936 915 800

email: info@mcars.gr 
www.mcars.gr

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
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Το να έχεις έναν έμπειρο χει-

ρουργό δίπλα σου μειώνει τον κίν-
δυνο επιπλοκών. Εάν έχετε διαγνω-
στεί με καρκίνο του θυρεοειδούς ή 
έχετε κάποια από τις παθήσεις του 
θυρεοειδούς, ο γιατρός σας πιθανότατα σας έχει συ-
στήσει χειρουργική επέμβαση. Για το καλύτερο απο-
τέλεσμα, όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρείτε 
έναν έμπειρο, κορυφαίο χειρουργό του θυρεοειδούς - 
εκείνον που όχι μόνο έχει εκτελέσει την ενδεδειγμένη 
χειρουργική επέμβαση για εσάς διαδικασία, αλλά την 
έχει κάνει πολλές φορές.

Χειρουργική εμπειρία και 
επιπλοκές

ΟΊ ΕΡΕΥΝΕΣ έχουν αποκαλύψει ότι όση περισ-
σότερη εμπειρία έχει ο χειρουργός του θυρεοειδούς, 
τόσο λιγότερες οι πιθανότητες να υπάρξουν επιπλο-
κές. Ως αποτέλεσμα, πολλοί ειδικοί συνιστούν να 
λάβετε υπόψη μόνο χειρουργούς που πραγματο-
ποιούν τουλάχιστον 50 χειρουργικές επεμβάσεις 
ανά έτος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν έχετε καρκίνο του 
θυρεοειδούς, καθώς ο χειρουργός πρέπει να αφαιρέ-
σει όλο τον καρκινικό ιστό.

Πώς ακριβώς θα κάνετε
την έρευνά σας

TΟ ΔΊΑΔΊΚΤΥΟ μπορεί να σας βοηθήσει να εντο-
πίσετε έναν εξειδικευμένο ειδικό βάσει των κριτικών 
που λαμβάνει. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να κλεί-

σετε ένα ραντεβού μαζί του.

Εντατική έρευνα
ΓΊΑ ΝΑ ΒΡΕΊΤΕ τον καλύτερο 
χειρουργό, ίσως χρειαστεί να σκε-
φτείτε να ταξιδέψετε σε γιατρό ή 
ιατρικό κέντρο εκτός της περιοχής 

σας. Ένας χειρουργός που εκτελεί αποκλειστικά 
χειρουργική επέμβαση θυρεοειδούς / παραθυ-
ρεοειδούς είναι σχεδόν πάντα καλύτερη επιλο-
γή από έναν γενικό χειρουργό ή έναν χειρουργό 
κεφαλής / λαιμού. Μόλις βρείτε έναν υποψήφιο, 
προγραμματίστε ένα ραντεβού και σκεφτείτε να πάτε 
εκεί με τον σύντροφό σας ή αγαπημένο σας άτομο, 
ώστε να είστε σίγουροι ότι όλες οι ερωτήσεις σας θα 
απαντηθούν.

Σταύρος Καρακόζης, MD 
Xειρουργική Θυρεοειδούς και 

Παραθυρεοειδών Αδένων

Σταύρος Καρακόζης, MD - Xειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων
Βασιλίσσης Σοφίας 63, 115 21, Αθήνα (έναντι Χίλτον) | Τ: 210 6980430 | www.karakozis.gr

Τέλος, αναρωτηθείτε πόσο άνετα και σίγουρα αισθά-
νεστε για την επιλογή αυτού του χειρουργού.

• Πόσες θυρεοειδεκτομές εκτελείτε σε ένα 
χρόνο; 

• Ποια είναι τα ποσοστά επιπλοκών σας; 

• Έχετε δεδομένα αποτελεσμάτων για κοινή 
χρήση; 

• Πόσο συχνά αντιμετωπίζετε επιπλοκές από 
τη χειρουργική επέμβαση;

Οι ερωτήσεις που μπορεί να θέλετε
να κάνετε περιλαμβάνουν:

Πώς θα βρεις

θυρεοειδούς
τον κορυφαίο χειρουργό

Το να έχεις έναν 

έμπειρο χειρουργό 

δίπλα σου μειώνει 

τον κίνδυνο 

επιπλοκών
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Ανοσοθεραπεία:
η ΝΕΑ θεραπεία του καρκίνου που άλλαξε πλέον τα δεδομένα 

Τι είναι η 
ανοσοθεραπεία

Ή ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΊΑ αποτελεί 
μια σύγχρονη μορφή θεραπείας στη 
μάχη κατά του καρκίνου, όπου την 
τελευταία δεκαετία κερδίζει ολοένα 
και περισσότερο έδαφος και ανοίγει νέους δρόμους για 
τους ασθενείς και τους γιατρούς . Αργά αλλά σταθε-
ρά αποτελεί θεραπεία εκλογής στην αντιμετώπιση των 
συμπαγών νεοπλασμάτων, όπως το μελάνωμα, ο καρ-
κίνος του πνεύμονα, της ουροδόχου κύστης, του στο-
μάχου, του καρκίνου του ήπατος και του νεφρού. Στον 
κοινό- αλλά και ιατρικό- νου αποτελεί την πιο «φιλική» 
θεραπεία, γι’ αυτό τόσο οι ογκολόγοι όσο και οι ασθε-
νείς της καλούνται να μάθουν περισσότερα για την ίδια.

Πως λειτουργεί η ανοσοθεραπεία
Ο ΑΝΘΡΩΠΊΝΟΣ ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΣ αποτελεί μια 
πολυσύνθετη «μηχανή» που διαθέτει το δικό του μη-
χανισμό για την καταπολέμηση των παραγόντων που 
διακόπτουν την εύρυθμη λειτουργία του. Ένας από 
τους μηχανισμούς άμυνας συντελούν τα Τ-λεμφοκύτ-
ταρα, μια ειδική ομάδα των λευκών αιμοσφαιρίων, τα 
οποία ανοιγοκλείνουν το «διακόπτη» της άμυνας του 
οργανισμού. Τα καρκινικά κύτταρα εκκρίνουν ουσίες 
που απενεργοποιούν τη δράση των Τ-λεμφοκυττάρων, 
απενεργοποιώντας και αδρανοποιώντας με τον τρόπο 
αυτό τους «δολοφόνους» τους. Η Ανοσοθεραπεία θέτει 
ως στόχο την ενίσχυση της φυσικής άμυνας του οργα-
νισμού χορηγώντας στον ίδιο ουσίες που αίρουν αυτή 
την απενεργοποίηση και επιτρέπουν στα Τ-λεμφοκύτ-
ταρα να κυνηγήσουν και να καταστρέψουν τα καρκινικά 
κύτταρα, προασπίζοντας την υγεία του οργανισμού.

Γιατί να επιλέξει κανείς όμως        
την ανοσοθεραπεία;

ΣΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ η ανοσοθεραπεία έχει τρο-
ποποιήσει και αποτελεί μονοθεραπεία, ενώ σε άλλες 

μορφές η θεραπευτική προσέγγιση 
αποτελεί συνδυασμό ανοσοθεραπεί-
ας με χημειοθεραπεία. Σε αντίθεση 
με την παραδοσιακή μορφή θερα-
πείας του καρκίνου τη χημειοθερα-
πεία δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργει-
ες ή, όταν εμφανίζονται κάποιες από 

αυτές, είναι ήπιες και ανεκτές από τους ασθενείς- τέρ-
μα πια οι έμετοι, η τριχόπτωση, το αίσθημα αδυναμίας 
και η ναυτία, οι μώλωπες και οι αιμορραγίες.

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΊΣ που δεν ενδείκνυται η χειρουργι-
κή αντιμετώπιση, όπως το τοπικά προχωρημένο μη 
μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα, ο συνδυασμός 
χημειοακτινοθεραπείας με ανοσοθεραπεία έχει φέρει 
εκπληκτικά αποτελέσματα αυξάνοντας το προσδόκι-
μο επιβίωσης. Στην καθημερινή κλινική πράξη, σε κάθε 
ασθενή με καρκίνο αναζητούμε τη δυνατότητα της ανο-
σοθεραπείας, ακόμη και στην απουσία καθιερωμένων 
κλινικών ενδείξεων. Η αναζήτηση των ασθενών με την 
καλύτερη απόκριση στην ανοσοθεραπεία γίνεται με την 
ανάδειξη βιοδεικτών, οι οποίοι προβλέπουν ποιοι καρ-
κίνοι θα έχουν την καλύτερη απόκριση, έναντι αυτών 
που έχουν μικρή δυνατότητα απόκρισης. 

Υπάρχει πρόοδος που 
περιμένουμε στον τομέα αυτό;

Ή ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΊΑ αποτέλεσε το εφαλτήριο 
στην έναρξη της επανάστασης στην αντιμετώπιση 
του καρκίνου. Τα αποτελέσματα που επιφέρει είναι 
εξαιρετικά τόσο από επιστημονικής πλευράς όσο και 
από την πλευρά του ασθενούς του οποίου η ποιότητα, 
αλλά και το προσδόκιμο ζωής βελτιώνονται θεαμα-
τικά. Καλλιεργούν την ελπίδα για τους ασθενείς και 
τις οικογένειές τους και συνάμα μια πρόκληση για την 
ορθολογική διαχείριση αυτής της ελπίδας, ώστε να 
μετατραπεί σε ουσιαστική πρόοδο στη μάχη κατά του 
καρκίνου καθιστώντας τον μια μακρινή ανάμνηση.

Γεωργαντά 18-20, όροφος 1ος, Λιβαδειά
Email: akorogiannos@gmail.com

Τηλ. ιατρείου - Fax: 2261 302021
Κιν.: 6949 207 317

Αθανάσιος Κορόγιαννος MD, Msc Παθολόγος - Ογκολόγος
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Δράμας 163, Αθήνα
Τηλ. 210 51 31 528       
Ταμμαμ Ψητοτεχνείο

Με τη φροντίδα
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